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Kupiškio meno mokyklos direktoriaus  
                                                                                         ( įstaigos vadovas)  

________įsakymu Nr. ______ 
                                                                                                                                              (data) 

                                                                                                     Kupiškio meno mokykla  
                                                                                                                       (sudarymo vieta)                                                                                         

 

KUPIŠKIO MENO MOKYKLOS  

STATINIŲ PRIEŽIŪROS DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas – Statinių priežiūros darbininkas. 

2. Pareigybė priskiriama darbuotojų grupei.  

3. Pareigybės lygis – D. 

4. Pareigybės paskirtis – prižiūtėti Kupiškio meno mokyklai (toliau – Mokyklai) priklausančius 

pastatus, patalpas, inventorių ir kitą įrangą. 

5. Pareigybės pavaldumas – tiesiogei pavaldus Kupiškio meno mokyklos direktoriui (toliau – 

Direktoriui) ar jo įgaliotam asmeniui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Pastatų priežiūros darbininku gali dirbti asmuo, mokantis saugiai dirbti, turintis atitinkamą 

profesinį išsilavinimą, analogiško darbo patirties, pasitikrinęs sveikatą. 

7. Pastatų priežiūros darbininkas privalo žinoti:  

7.1. darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisykles ir 

reikalavimus ir juos vykdyti; 

7.2. darbo tvarkos taisyklių reikalavimus; 

7.3. elektros įrenginių remonto ir priežiūros reikalavimus; 

7.4. kopėčių, lipynių saugaus naudojimo reikalavimus; 

7.5. mechaninių ir elektrinių darbo įrankių, prietaisų veikimo principus ir naudojimo, staliaus 

darbų taisykles;  

7.6. staliaus darbų technologiją; 

7.7. staliaus darbams naudojamų medžiagų(dažai, lakai ir kt.) savybes, naudojimo specifiką; 

7.8. stiklo išpjovimo ir įstiklinimo tvarką; 
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7.9. santechninių darbų technologiją, vamzdynų sujungimo ir tvirtinimo būdus, tarpinių rūšis, 

prietaisų ir armatūros žymėjimo ženklus; 

7.10. statybinių darbų technologiją; 

7.11. statybinių medžiagų savybes, naudojimo specifiką. 

7.12. saugiai naudotis staliaus, santechnikos įrankiais, dirbti medžio ir metalo apdirbimo 

staklėmis. 

8. Sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą. 

9. Laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo, etikos reikalavimų ir sąžiningai atlikti savo 

pareigas. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

10. Prižiūrėti ir remontuoti nesudėtingus elektros, vandentiekio tiekimo, kanalizacijos, 

santechnikos, techninio aptarnavimo darbus bei šalinti kitų sistemų gedimus. 

11. Prižiūrėti ir tvarkyti medžius, želdinius, pjauti žolę. 

12. Remontuoti Mokyklos baldus, inventorių ir kitą įrangą.  

13. Atlikti nesudėtingus pastatų, patalpų, įrengimų remonto, tinkavimo, apdailos, montavimo, 

mūro, betonavimo, dažymo darbus. 

14. Vykdyti kitus, nenuolatinio pobūdžio Direktoriaus ar jo įgalioto asmens pavedimus 

susijusius su Mokyklos veikla bei funkcijomis. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

15. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:  

15.1. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

Susipažinau 

 

________________________             _________________________           
                (Vardas ir pavardė)                     (Parašas) 

         

_________________________ 
                 (Data) 

 

 


